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People & Culture: HR-afdeling bij Riese & Müller stelt de mens centraal 

 

Mühltal, 28.04.2020: Om de bijzondere cultuur in het bedrijf ondanks de sterke groei te 

behouden en verder te ontwikkelen, is de HR-afdeling van Riese & Müller sinds begin april 

actief onder de naam "People & Culture" en werd tevens anders gestructureerd. De taken 

zijn in de toekomst nog meer gericht op een direct contact met de mensen binnen het 

bedrijf in plaats van op de klassieke personeelsadministratie die tegenwoordig vrijwel 

volledig geautomatiseerd is. De nieuwe afdeling staat onder leiding van Christine Vollmer 

die in het bedrijf al ruim 5 jaar als leidinggevende binnen de HR-afdeling werkzaam was, en 

nu de functie Head of People & Culture overneemt.  

In de afgelopen jaren heeft Riese & Müller meer dan 300 nieuwe medewerkers in dienst 

genomen. Vandaag de dag werken in totaal 550 mensen samen om ervoor te zorgen dat 

Riese & Müller de wereldwijde marktleider op het gebied van premium e-bikes wordt. Door 

de sterke groei zijn ook de taken en uitdagingen van de HR-afdeling veelzijdiger geworden. 

Met name het behoud en de doorontwikkeling van de cultuur binnen Riese & Müller neemt 

meer ruimte in tijdens het dagelijks werk en staat voor de afdeling People & Culture vanaf 

nu centraal. 

"Bij Riese & Müller hechtten wij altijd al aan een sterke teamgeest en platte hiërarchieën. 

Deze waarden hebben ervoor gezorgd dat wij zijn uitgegroeid tot een succesvol 

internationaal bedrijf met een eigen spirit. Met de nieuwe oriëntatie van de afdeling People 

& Culture willen wij een krachtig signaal naar binnen en buiten afgeven, dat duidelijk maakt 

dat bij ons de mens bij alle beslissingen centraal staat", aldus Christine Vollmer, Head of 

People & Culture. 

Naast de focus op de mens en de bezetting van leidinggevende functies onafhankelijk van 

het geslacht, hecht Riese & Müller ook aan de persoonlijke ontwikkeling van zijn 

medewerkers. Hierdoor konden in de afgelopen weken talloze leidinggevende functies 

binnen de productie en administratie door medewerkers, waaronder ook veel vrouwen, 

worden ingevuld die zich binnen het bedrijf door speciale trainingsprogramma's persoonlijk 

verder hebben ontwikkeld en samen met hun teams het bedrijf Riese & Müller nog sterker 

maken. 
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Over Riese & Müller 

 

Riese & Müller is een Duitse premium fabrikant van e-bikes, e-cargo-bikes en vouwfietsen. Het bedrijf, dat in 1993 

door Markus Riese en Heiko Müller werd opgericht, heeft tegenwoordig 550 werknemers in de vestiging in 

Mühltal/Nieder-Ramstadt (bij Darmstadt). In 2013 heeft dr. Sandra Wolf zich als CEO bij de beide oprichters gevoegd. 

Riese & Müller geeft met haar producten vorm aan de e-mobiliteit van morgen en staat voor een 

toepassingsgerichte productontwikkeling, voor innovatieve e-biketechnologieën en de kenmerkende krachtige 

Riese & Müller rijdynamiek. Het merk is wereldwijd aanwezig en de distributie vindt plaats via een exclusief 

netwerk van dealers..  
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